
 



 

Анонси 

 
➢ 09 листопада - Всеукраїнський радіодиктант 

національної єдності. 

➢ 30 листопада - І етап конкурсу «Педагогічний ОСКАР». 

➢ Протягом листопада - І етапи конкурсів імені Тараса 

Шевченка та Петра Яцика. 

➢ Протягом місяця – онлайн голосування за кращого 

студента за спеціальністю до Міжнародного дня студента. 

➢ Протягом місяця – висадження декоративних зелених 

насаджень на території навчального закладу. 

➢ Наприкінці листопада – віртуальна виставка-перегляд 

«Новинки навчальної літератури». 

 

Виховна робота  

 

➢ Листопад – онлайн голосування за кращого студента за 

спеціальністю до Міжнародного дня студента. 

➢ 17 листопада - святкова програма «Студентське 

визнання», присвячена Міжнародному дню студента. 

➢ Протягом місяця – віртуальні екскурсії груп нового 

набору до народного музею С.А. Ковпака у зв’язку з 

карантинними обмеженнями «червоної зони». 

➢ Листопад – онлайн фото-конкурс від ЦМП «Я студент 

ГАФК СНАУ!». 

 

 

Навчально-методична робота 
➢ 01 вересня -22 листопада - реєстрація на XI Всеукраїнську 

інтернет-олімпіаду «На Урок» (Осінь 2021). 

➢ 09 листопада - Всеукраїнський радіодиктант національної 

єдності. 

➢ 09 листопада - День циклової комісії гуманітарних дисциплін 

(День української писемності та мови). 

➢ 10-12 листопада - Проходження онлайн-курсу від КЗ СОІППО 

«Використання онлайн-інструментів в освітньому процесі». 

➢ 17 листопада - засідання педагогічної ради. 

➢ 18 листопада - День циклової комісії викладачів іноземної мови. 

➢ 18 листопада - День циклової комісії природничо-математичних 

дисциплін. 

➢ 24 листопада - День циклової комісії електротехнічних дисциплін 

➢ 25 листопада - засідання Школи педагогічної майстерності. 

➢ 26 листопада - День циклової комісії комп’ютерних дисциплін та 

інженерної графіки. 

➢ 26 листопада - День заочного відділення. 

➢ 30 листопада - І етап конкурсу «Педагогічний ОСКАР». 

➢ Протягом листопада - І етапи конкурсів імені Тараса Шевченка 

та Петра Яцика. 

➢ Протягом місяця - участь у науково-практичних конференціях. 

➢ Засідання обласного методичного об’єднання: 

✓ 03 листопада - заступників директорів з ВР; 

✓ 10 листопада - викладачів інформатики та КД; 

✓ 11 листопада - викладачів іноземної мови; 

✓ 17 листопада - завідувачів денних відділень; 

✓ 18 листопада - викладачів хімії, біології та екології; 

✓ 24 листопада - викладачів економічних дисциплін; 

✓ 25 листопада - заступників директорів з НМР; 

✓ 30 листопада - викладачів соціального циклу та правових 

дисциплін. 

➢ Відповідно до плану - підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. 

➢ Протягом листопада - засідання циклових комісій. 



 

Виробнича діяльність 

 
➢ Протягом листопада – облаштування вимощення біля 

ангару навчально-дослідного господарства; 

➢ Протягом місяця – розбирання аварійної будівлі 

навчального корпусу №3; 

➢ Протягом листопада – заготівля твердого палива та 

заповнення складу; 

➢ Протягом місяця – ремонт вікон і проведення робіт з 

утеплення будівель; 

➢ Протягом листопада – підтримання належного 

температурного режиму в будівлях навчального закладу; 

➢ Протягом місяця – косметичний ремонт фасадів 

будівель навчального закладу; 

➢ Протягом листопада – поточний ремонт у навчальних 

корпусах і гуртожитках; 

➢ Протягом місяця – прибирання прилеглої території; 

➢ Протягом листопада – дотримання 

протиепідеміологічних заходів; 

➢ Протягом місяця – виготовлення воріт для пункту 

технічного обслуговування автомобілів; 

➢ Протягом листопада – реконструкція лабораторії №13; 

➢ Протягом місяця – висадження декоративних зелених 

насаджень на території навчального закладу. 

 

 

 

 

Навчально-виробнича діяльність 

 
➢ На початку листопада - засідання методичного об’єднання 

майстрів виробничого навчання. 

➢ Протягом листопада - укладання договорів з аграрними 

підприємствами на проведення виробничих практик. 

➢ Протягом листопада - підготовка полів в лабораторії 

рослинництва до зимового періоду. 

➢ Протягом листопада - підготовка та консервація 

сільськогосподарської техніки до зимового зберігання. 

 

Інформаційно-масові заходи 

 
➢ 9 листопада – виставка-вернісаж «Звучи, моя мово чарівна!» - День 

української писемності та мови; 

➢ 17 листопада – бібліоогляд «Студентство – потужний інтелект 

нації»; 

➢ 18 листопада – декада молодого фахівця для відділення 

агроінженерії «Господарі ланів»; 

➢ 19 листопада – виставка-календар «Із сузір'я найславетнійших» до 

310 річчя від Дня народження М.В. Ломоносова; 

➢ 19 листопада – виставка-хроніка «День гідності та свободи» 

➢ 26 листопада – виставка-календар «Голодомор мовою фактів»; 

➢ 28 листопада – літературний глобус «Стефан Цвейг» до 140-річчя 

від Дня народження; 

➢ Наприкінці листопада – віртуальна виставка-перегляд «Новинки 

навчальної літератури». 

 



 

Бібліотечна сторінка 
 

Книжкові новинки 
За покликом серця. До 75 річчя від Дня народження Павла Арсентійовича Голобородька: наук.-попул. 

Видання/ Упоряд. Олексєєнко В.К.. – К., 2017. 

 

Нарис підготовлено до Дня народження Павла Арсентійовича Голобородька. Основу спогадів складає розповідь 

саме про нього й очолюваний ним понад два десятиліття колектив Інституту луб'яних культур УААН.  

 

 

 

Нечай М. Ракіта: збірка віршів/ М. Нечай; упор. А.А. Мироненко. – Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 

2020. 

До збірки поезій «Ракіта – душі моєї течія» увійшли пісні та вірші Миколи Нечая, який все своє життя присвятив 

рідному селу Обложки, що на Глухівщині. Він був аматором, справжньою людиною, в душі якої і щем, і любов до 

рідного села, до України. 

 

 

Сумщина. Велика спадщина. Проза (до ХХ ст.)/ авт.-упоряд.: Ю.В. П'ятаченко, О.В. Вертіль. Суми: ПФ 

«Видавництво «Університетська книга», 2020. 

 

У книзі зібрано твори письменників Сумщини за триста останніх років (від барокко до модернізму). 

До антології ввійшли твори літераторів-уродженців Сумщини та письменників-класиків української та російської 

літератури, які обставинами життя та творчості були пов'язані з Сумщиною.  

 

 

 



 

Каллан Дж.К. Бонжур, щастя!/ Пер. З англ. Т. Заволоко. – К.: Видавнича група КМ-БУКС, 2018. 

 

Ця книжка –дарунок жінкам усього світу. В ній автор дає поради щодо того, як знайти та зберегти власний стиль, 

отримувати натхнення від звичайних речей і постійно перебувати в тонусі, додаючи трохи французького вміння 

насолоджуватися навіть буденним життям… 

 

 

 

Реддон Ш. Нежное прикосновение. Пер. с англ. Е. Никитиной. – Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного 

Досуга», 2008. 

 

 

 

 

Алекс Э. Горы любви: Роман. – М.: Издательский Дом «Панорама», 2009. 

 

 

 

 

 

Шилова Ю.В. Откровения содержанки, или На новых русских не обижаюсь!/ Ю.В. Шилова. – М.: Эксмо, 2007. 

 

 

 


